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Apakah kamu bisa membuat formulir pemilihan ketua

kelas di sekolahmu secara online dan gratis yang 

hanya menggunakan smartphone kamu?
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Mari kita mulai !

Cekidot…!!!!!!!



Google Formulir adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian

Penyunting Google Dokumen berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google.[1] Formulir menampilkan

semua fitur berbagi yang ditemukan di Dokumen, Spreadsheet, dan Slide.[2]

Pembaruan dan fitur

Google Forms adalah alat yang memungkinkan mengumpulkan informasi dari pengguna melalui survei

ataupun kuis yang dipersonalisasi. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan secara otomatis terhubung

ke spreadsheet. Spreadsheet diisi dengan survei dan respons kuis.[3] Layanan Formulir telah mengalami

beberapa pembaruan selama bertahun-tahun. Terdapat fitur-fitur baru, tetapi tidak terbatas pada, pencarian

menu, acak pertanyaan untuk pesanan acak, membatasi tanggapan untuk satu kali per orang, URL lebih

pendek,[4] Tema yang dapat dikostum,[5] secara otomatis menghasilkan saran jawaban saat membuat formulir,

dan opsi "Unggah file" untuk pengguna menjawab pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk berbagi

konten atau file dari komputer mereka atau Google Drive. Fitur unggahan hanya tersedia melalui G

Suite.[6] Pada Oktober 2014, Google memperkenalkan add-on untuk Google Formulir, yang memungkinkan

pengembang pihak ketiga untuk membuat alat baru untuk lebih banyak fitur dalam survei.[7]
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Pembaruan dan fitur

Pada Juli 2017, Google memperbarui Formulir untuk menambahkan beberapa fitur baru.

"Validasi respons cerdas" mampu mendeteksi input teks dalam bidang formulir untuk mengidentifikasi

apa yang tertulis dan meminta pengguna untuk mengoreksi informasi jika salah memasukkan.

Bergantung pada pengaturan berbagi file di Google Drive, pengguna dapat meminta unggahan file dari

individu di luar perusahaannya masing-masing, dengan batas penyimpanan awalnya ditetapkan pada

1 GB, yang dapat diubah menjadi 1 TB.

Kotak centang baru memungkinkan jawaban multi-opsi dalam tabel. Di Pengaturan, pengguna dapat

membuat perubahan yang memengaruhi semua formulir baru, seperti selalu mengumpulkan alamat

email.[8][9]
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Untuk dapat membuat kuisioner online menggunakan Google Form maka anda harus terlebih dahulu

memiliki akun Google. Adapun cara masuk ke akun Google adalah dengan mengunjungi halaman

http://accounts/Google.com/signin. Jika anda belum memiliki akun Google maka anda perlu mendaftar di

halaman: https://accounts.Google.com/signup.
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Google Formulir memiliki beberapa komponen dan tools penting sehingga pengguna dapat

mengoptimalkan fungsi dan fiturnya.

Komponen antara lain :

• Pertanyaan

• Respons

• Pengaturan (Setting)

• Add-ons

• Tema

• Preview

• Pengiriman

KOMPONEN DAN TOOLS GOOGLE FORM
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1. Pertanyaan

Komponen Pertanyaan pada google form dapat dilihat melalui gambar berikut ini :
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1. Pertanyaan

Komponen Pertanyaan pada google form dapat dilihat melalui gambar berikut ini :
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Keterangan :

1. Membuat judul dari formulir

2. Membuat teks pertanyaan

3. Mengganti jenis pertanyaan

4. Menggandakan pertanyaan

5. Menghapus pertanyaan

6. Toogle untuk membuat pertanyaan harus dijawab
atau tidak.

7. Pengaturan tambahan pertanyaan

8. Tools untuk Form.



1. Short answer = Pertanyaan dengan jawaban teks singkat

2. Paragraph = Pertanyaan dengan jawaban teks yang Panjang.

3. Multiple choice = Pertanyaan dengan jawaban berbentuk pilihan tombol.

4. Checkboxes = Pertanyaan dengan jawaban berbentuk pilihan menu.

5. File upload = tools pertanyaan untuk mengupload file (dengan pengaturan lebih lanjut).

6. Linear scale = tools untuk membuat skala angka bilangan bulat.

7. Multiple choice grid = Pilihan tombol yang dapat diatur berdasarkan table (kolom dan baris).

8. Checkbox grid = pilihan menu yang dapat diatur berdasarkan table (kolom dan baris).

9. Date = tools yang berfungsi untuk membrikan masukan data berbentuk hari, tanggal, bulan dan tahun.

10. Time = tool yang berfungsi untuk memberikan masukan data berbentuk waktu (jam, menit dan detik).

JENIS-JENIS PERTANYAAN
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TOOLS FORMULIR
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Google Formulir juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
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A. Kelebihan Google Form

1. Cara penggunaan yang simple dan mudah

2. Tidak membutuhkan lisensi atau gratis

3. Fitur Kolaborasi dan Berbagi karena menggunakan teknologi cloud computing

4. Menghemat waktu, tenaga dan biaya

5. Data tersimpan secara aman dalam server Google

6. Hasil survey yang diperoleh real time dan fitur summary otomatis

7. Terintegrasi dengan Google Sheet

8. Fitur Response Validation dan Branching Logic

9. Adanya add-ons yang membuat Google Form semakin powerful



KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GOOGLE FORM ?

13

B. Kekurangan Google Form

1. Desain yang terbatas

2. Pilihan ekspor yang terbatas

3. Tidak ada notifikasi email

4. Tidak ada riwayat pengeditan
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